
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind stingerea focarului de TRICHINELOZĂ 

în fondul de vânătoare nr.12 din comuna Coşna, judeţul Suceava, aparţinând AVFS
BUCK

Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând Actul sanitar veterinar nr.245 din 19.11.2018 de stingere oficială a focarului de 

Trichineloză, întocmit de Circa Sanitar Veterinară şi pentru siguranţa alimentelor oficială Vatra 
Domei, înregistrat sub nr.6777 din 19.11.2018 la Primăria comunei Coşna de stingere oficială a 
focarului TRICHINELOZĂ;

Având în vedere prevederile art.l din HGnr.1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar - 
veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor 
la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor 
prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a 
tarifelor aferente acestora;

în conformitate prevederile art.9 lit.”g”, din O.G.nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 63 alin.l litera „a”, art. 68 alin. 1 şi art.115 alin.l litera ”a” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art. 1. începând cu data de 19.11.2018 se stinge focarul de TRICHINELOZĂ în fondul de 
vânătoare nr.12 din comuna Coşna, judeţul Suceava, aparţinând AVPS BUCK .

Art.2.Prezenta dispoziţie va fi comunicată de secretarul comunei Coşna, factorilor interesaţi, 
PRECUM ŞI Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru controlul de legalitate.

Coşna, 19.11.2018



Î’KIMÂUIA COM. C'OŞNA 
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DIRECŢIA SAN1TAR-VETERINARÂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
Circumscripţia Sanitar-Vcterinară C.O. VATRA DORNEI

ACT SANITAR-VETERINAR DE STINGERE OFICIALĂ A FOCARULUI DE BOALĂ
Nr.245 din 19.11.2018

c

1. Denumirea bolii TR1CH1NELOZA....
2. Speciile de animale afectate PORC MISTRET....
3. Data declarării bol ii....18.09.2018
4. Localitatea COSNA.PROPRIETARUL AVPS BUCK ............................ ,cod
exploataţie.........
5. Situaţia centralizată a datelor la sfârşitul evoluţiei bolii:
a) numărul de animale receptive existente la data declarării bolii.......................................
b) numărul de animale îmbolnăvite.........I......................................
c) nr. de animale sacrificate................................................................................................
g nr de animale ucise........................... 1.............................. ..............................
h) nr. de animale vaccinate.................................................................................................
i) numărul de animale moarte......................................................................................... .
6. Constatări privind:

a) absenţa bolii în exploatatie................... 60 ZILE................
b) perioada scursă de la ultimul caz de boală....2 LUNI....................
c) rezultatele examenelor de laborator BA nr..............................................................
d) realizarea măsurilor stabilite CONFORM PROGRAMULUI DE MASURI NR.181

7. Data ridicării măsurilor şi restricţiilor sanitar veterinare 19.11.2018

Medic veterinar oficial


